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Política

Mundo

Nunes pede a Ministério 
que torne obrigatória a 
exigência de passaporte 
da vacina contra 
Covid a estrangeiros

Presidente do Paraguai 
chega ao Planalto para 
encontro com Bolsonaro

Em busca do Tri! 
Palmeiras embarca para 
a final da Libertadores 
nos braços da torcida

Com desfalques, 
Sylvinho relaciona 
24 jogadores para 
enfrentar o Ceará P9

São Paulo não sai 
do zero contra o 
Athletico e continua 
perto do Z-4

Sem Madson, Carille 
tem retorno de 
Marinho para jogo 
decisivo na Vila      P10

Confiança do consumidor cai em 
novembro e atinge menor nível desde abril

Economia

P5
Em 2020, cenário era ainda pior, com problemas de cronograma que somavam mais de R$ 46 bilhões; 
segundo a instituição, leve melhora ocorreu devido a retomada das obras da Linha 6-Laranja do Metrô

SP tem 1.075 obras paradas ou atrasadas com 
custo de R$ 24 bilhões para os cofres públicos

Estado de SP anuncia 
retirada de exigência do 
uso de máscara ao ar livre
Medida passa a valer a Medida passa a valer a 
partir de 11 de dezembropartir de 11 de dezembro  P10P10

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE caiu 1,4 
ponto em novembro, para 74,9 pontos – menor valor desde abril (72,5 
pontos), segundo informou a Fundação Getúlio Vargas. Em médias 
móveis trimestrais, o índice se manteve em queda ao cair 2,3 pontos, 
para 75,5 pontos, sendo o terceiro mês consecutivo de retração.     P5

A secretaria Municipal da 
Saúde de São Paulo enviou 
um ofício ao Ministério da 
Saúde para pedir que a pasta 
torne obrigatória a exigência 
de um passaporte da vacina 
para todos os estrangeiros 
que ingressarem no país por 
aeroportos ou portos.  P3

O presidente do Paraguai, Ma-
rio Abdo Benítez, chegou ao 
Palácio do Planalto por volta 
das 15h de quarta-feira (24) 
para se encontrar com o pre-
sidente Jair Bolsonaro.         P6

Começou a final da Liber-
tadores da América para 
o Palmeiras. No início da 
tarde desta quarta-feira, o 
elenco alviverde embarcou 
para Montevidéu.              P10

São Paulo e Athletico-PR 
ficaram no empate por 0 a 
0 na noite desta quarta-fei-
ra, no Morumbi, em jogo 
que fechou a 34ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. P9

Valor foi liberado Valor foi liberado 
por meio de crédito por meio de crédito 

suplementar suplementar P2P2

Governo anuncia R$ 1,4 bilhão Governo anuncia R$ 1,4 bilhão 
para compra de 100 milhões de para compra de 100 milhões de 
doses de vacinas contra Coviddoses de vacinas contra Covid

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Santos
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POLÍTICA

Governo anuncia R$ 1,4 bilhão para compra de 
100 milhões de doses de vacinas contra Covid
Valor foi liberado por meio de crédito suplementar

Da Redação

Ministério da Economia anunciou 
na quarta-feira (24) a liberação 
de R$ 1,4 bilhão para compra de 
mais 100 milhões de doses de va-
cina contra a Covid-19.

De acordo com o ministério, o valor foi 
liberado por meio de crédito suplementar. 
Ao todo, durante os anos de 2020 e 2021, 
foram abertos créditos adicionais no valor 
de R$ 31 bilhões para compra de vacinas e 
despesas relacionadas ao combate à Covid.
Segundo o consórcio de veículos de im-
prensa, com base em dados das secretarias 
estaduais de Saúde, o Brasil somava até 
esta terça (23) os seguintes números de 
vacinação contra a Covid:
158,2 milhões de pessoas receberam ao 
menos uma dose;
130,4 milhões de pessoas estão totalmente 
imunizadas;
288,6 milhões de doses já foram aplicadas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e as entidades médicas nacionais e inter-
nacionais preconizam a vacinação como 
uma das medidas de prevenção da Covid.

O

Coordenador do Comitê Científico contra a Covid-19 declarou que ‘não é o 
momento de pensar nas grandes aglomerações do carnaval’

Carnaval em SP: ‘É precoce pensar em uma situação de multidões, 
mesmo daqui a 3 meses’, diz porta-voz da Saúde do governo

Da Redação

O coordenador do Co-
mitê Científico contra 
a Covid-19 do gover-
no de São Paulo, Paulo 
Menezes, declarou na 
quarta-feira (24) que 
é “precoce pensar em 
uma situação de multi-
dões nas ruas, com aglo-
meração, mesmo que 
seja daqui a três meses».
“Hoje, eu entendo, e 
acho que posso falar 
em nome do comitê 
cientifico, que não é 
o momento de pensar 
nas grandes aglomera-
ções do carnaval”, disse 
Menezes em coletiva de 
imprensa.
Apesar disso, o gover-
nador João Doria (PSDB) 
disse, na mesma coleti-
va de imprensa, que as 
decisões sobre a orga-

nização do carnaval em 
meio à pandemia de Co-
vid-19 cabem às prefei-
turas do estado, e que 
elas podem adotar me-
didas mais rigorosas do 
que as implementadas 
pelo governo estadual.
“A decisão pertence a 
cada prefeitura, elas têm 
autonomia para essa 
decisão”, disse Doria.
“Nós, como governo do 
estado, temos sempre 
a medida da cautela, 
da prudência para que 
prefeitos e prefeitas 
possam agir dentro de 
um campo seguro e 
adequado. Prefeituras 
podem ser mais rigo-
rosas do que o governo 
do estado, não podem 
ser menos rigorosas”, 
completou.
A discussão sobre o car-
naval no estado de São 
Paulo ocorre em meio 

a anúncios de diversas 
prefeituras que deci-
diram não organizar o 
evento no ano que vem 

por conta da pandemia.
Para o coordenador do 
comitê de Saúde, Paulo 
Menezes, ainda que as 

perspectivas sejam boas, 
não é possível afirmar 
que o estado está livre 
da pandemia.
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Nunes pede a Ministério que torne 
obrigatória a exigência de passaporte 
da vacina contra Covid a estrangeiros

Da Redação

secretaria Mu-
nicipal da Saúde 
de São Paulo 
enviou um ofício 
ao Ministério da 

Saúde para pedir que a 
pasta torne obrigatória 
a exigência de um pas-
saporte da vacina para 
todos os estrangeiros que 
ingressarem no país por 
aeroportos ou portos.
A gestão municipal teme 
a entrada de pessoas não 
vacinadas e o aumento 
da contaminação, prin-
cipalmente durante as 
festas de final de ano e 
no começo de 2022, com 
a previsão de realização 
do carnaval na cidade.
Questionado, o Ministé-
rio da Saúde não respon-
deu se a medida poderá 
ser colocada em prática 

- ou por qual razão a exi-
gência não é feita.
Disse, apenas, por meio 
de nota, que “os critérios 
para a entrada de estran-
geiros ou brasileiros vin-
dos do exterior ao país 
são elaborados de forma 
integrada e interminis-
terial, visando sempre a 
segurança e o bem-estar 
da população brasileira.”
A gestão do prefeito 
Ricardo Nunes (MDB) 
mantém a previsão de 
realizar o evento na 
cidade. No início do mês, 
a prefeitura recebeu 867 
inscrições para desfiles 
de blocos de rua.
A realização da festa 
depende da situação da 
pandemia, mas a ges-
tão municipal já sina-
lizou que o evento deve 
ocorrer sem restrições 
sanitárias. A previsão é 
a de que 15 milhões de 

Gestão de Ricardo Nunes (MDB) manifestou preocupação com a entrada de pessoas não vacinadas no país, 
principalmente por conta das festas de final de ano e previsão de realização do carnaval em 2022 na capital

Em 2020, cenário era ainda pior, com problemas de cronograma que somavam mais de R$ 46 bilhões; 
segundo a instituição, leve melhora ocorreu devido a retomada das obras da Linha 6-Laranja do Metrô

SP tem 1.075 obras paradas ou atrasadas com custo 
de R$ 24 bilhões para os cofres públicos, diz TCE

Da Redação

O estado de São Paulo 
acumulava 1.075 obras 
públicas paradas ou 
atrasadas até outubro 
deste ano, de acordo 
com um levantamento 
do Tribunal de Contas 
(TCE) divulgado nesta 
quarta-feira (24).
No mesmo período de 
janeiro a outubro, o es-
tado concluiu 231 obras.
De acordo com o TCE, 
os problemas ultrapas-
sam o custo de R$ 24 
bilhões, considerando 
os valores iniciais dos 
contratos.

Do total de 1.075 obras 
com problemas de 
cronograma, 642 em-
preendimentos estão 
paralisados e 433 estão 
atrasados.
O setor com mais pro-
blemas é o de educação, 
com 258 obras de esco-
las e similares, que re-
presentam 24% do total. 
O principal motivo do 
atraso ou paralisação 
revelado pelo levanta-
mento é o descumpri-
mento do contrato pela 
empresa contratada 
(14,88% dos casos).
A apuração do Tribu-
nal de Contas indicou 
ainda que cerca de 79% 

dos empreendimentos 
problemáticos são de 
âmbito municipal, mas 
as obras de responsabi-
lidade do Estado res-
pondem por 91,85% do 
valor.
Em 2020, o cenário era 
ainda pior, com 1.139 
casos obras com pro-
blemas, que somavam 
mais de R$ 46 bilhões 
empregados.
Segundo o TCE, a leve 
melhora no último ano 
ocorreu devido a re-
tomada das obras da 
Linha 6-Laranja do 
Metrô, que tem valor 
inicial de mais de R$ 23 
bilhões.
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pessoas participem do 
Carnaval 2022 na capital 
paulista.
Embora as taxas de 
ocupação estejam baixas 
e os índices da doença 

registrem melhoras no 
comparativo com os pio-
res meses da pandemia, 
na avaliação de alguns 
gestores municipais, o 
momento é de cautela.

Por conta disso, ao me-
nos 58 cidades do estado 
de São Paulo decidiram 
cancelar o carnaval em 
2022 por conta da pan-
demia de coronavírus.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - QUINTA-FEIRA/25 DE NOVEMBRO DE 20214

POLÍCIA

Raimundo Pessoa foi preso três dias após o corpo de Susana ter sido encontrado 
em área de mata

Da Redação

O homem que foi pre-
so por matar Susana Dias 
Batista, em Itapetininga 
(SP), contou à Polícia Civil 
que não estava armado no 
momento do crime e que 
atingiu a vítima com uma 
pedrada na cabeça por ter 
ficado nervoso com a situ-
ação. 
A mulher de 47 anos foi 
achada morta seminua e 
com vários hematomas 
no rosto em uma área de 
mata, na quinta-feira (18). 
Raimundo Nonato da Silva 
Pessoa foi preso três dias 
depois por latrocínio e es-
tupro após ser identificado 
por imagens de câmeras de 
segurança.
Um vídeo mostra que Susa-
na foi abordada pelo homem 
na tarde de quarta-feira 
(17), dia em que desapare-
ceu após sair do trabalho 
para almoçar com a picape 
da empresa. Nas imagens, é 
possível ver que Raimundo 
entrou no veículo na Rua 
Padre Albuquerque.
“Ele afirma que a motivação 

de abordar a vítima era pra-
ticar um roubo. Ele exigiu 
que a vítima entregasse 
dinheiro, mediante ame-
aça. Ele fala que era ame-
aça verbal, que não estava 
portando arma, mas a gente 
crê que ele estava com faca, 
ou simulou que estava 
armado, porque obrigou a 
vítima a seguir com ele até 
o local onde veio a ocorrer 
o evento morte”, afirmou o 
delegado Agnaldo Nogueira.
De acordo com a Polícia 
Civil, Raimundo pediu que 
Susana parasse no acosta-
mento da Rodovia Vere-
ador Humberto Pellegrini 
(SP-268), entre Itapetininga 
e Alambari, entrasse na 
mata e se despisse para que 
ele pudesse revistá-la, para 
ver se não tinha dinheiro. 
O suspeito nega que tenha 
estuprado a vítima, mas 
o crime ainda está sendo 
investigado.
“Ele se apavorou no mo-
mento porque pessoas 
estavam passando pelo local 
e resolveu atingi-la com 
uma pedrada para fugir da 
cena do crime. Ela tentou 
dissuadir ele de cometer o 

crime, tentou fazer com que 
ele a abandonasse no local, 
mas ele ficou muito nervo-
so, segundo o relato dele, e 
decidiu atingi-la com uma 
pedra”, afirma o delegado.
O corpo de Susana foi 
encontrado na quinta-fei-
ra (18) por parentes que 
faziam buscas às margens 
da rodovia, local onde a 
família rastreou o celular 
dela. A polícia informou que 
Susana estava seminua, com 
vários hematomas no rosto 
e um ferimento profundo 
na parte de trás da cabeça.
O laudo do exame necros-
cópico ainda deve apon-
tar as causas da morte de 
Susana e se o ferimento na 
cabeça dela foi realmente 
causado por uma pedrada.
Durante a ação, Raimundo 
levou o celular da víti-
ma e disse à polícia que já 
vendeu o objeto. A polícia 
informou que ele é casado, 
tem três filhos e não tinha 
antecedentes criminais. Ele 
deixou o Maranhão para 
trabalhar na construção ci-
vil no interior de São Paulo. 
Raimundo está em Itapeti-
ninga há um ano e meio.

Pelo menos 3 homens roubaram veículo em estacionamento da Vila Madalena, 
na Zona Oeste de SP, na noite de terça-feira (23)

Criminosos roubam carro, batem em outros 
quatro veículos durante perseguição policial

Caso Susana: suspeito diz à polícia que não estava armado 
e que matou vítima com pedrada por ‘estar nervoso’

Da Redação

riminosos rouba-
ram um carro em 
um estacionamen-
to na Vila Madale-
na, na Zona Oeste 

de São Paulo, e bateram o 
veículo durante perseguição 
da polícia na noite de terça-
-feira (23).
De acordo com a polícia, pelo 
menos três homens entraram 
no estacionamento por volta 
das 23h, renderam o dono do 
estabelecimento e algumas 
vítimas dentro de um carro, e 
fugiram em seguida.
A Polícia Militar foi acionada, 
localizou o carro roubado e 
iniciou a perseguição.
Um dos criminosos, que 
dirigia o carro, perdeu o 
controle do veículo durante 
a fuga, atingiu outros quatro 
veículos e capotou na Rua 

Oscar Freire, nos Jardins, área 
nobre da capital paulista. 
Dois carros atingidos estavam 
estacionados. Um carro que 
era dirigido por um motorista 
de aplicativo ficou totalmente 
destruído.
O motorista de aplicativo 
ficou ferido e foi encaminha-
do a um hospital da região. 
Não há informações sobre o 
estado de saúde da vítima.
Imagens de uma câmera 
de segurança mostram que 
logo após o capotamento, os 
bandidos saíram do carro e 
fugiram. Os policiais cor-
rem atrás dos suspeitos e 
prendem um homem. Ele foi 
preso após ser encaminhado 
a um hospital.
Na manhã desta quarta (24), 
a Rua Oscar Freire estava in-
terditada entre a Rua Teodoro 
Sampaio e a Rua Artur de 
Azevedo para realização de 
perícia.
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Possibilidade de apoio é zero, diz entidade que representa categoria
Da Redação

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, pediu o apoio 
dos servidores públicos à 
proposta de reforma ad-
ministrativa encaminhada 
pelo governo ao Congresso 
Nacional em setembro de 
2020. Segundo o ministro, 
se aprovada, a proposta não 
vai atingir “nenhum direito 
do funcionalismo público 
federal”. 
 
Guedes fez o pedido ao par-
ticipar do 1º Seminário da 
Corregedoria do Ministério 
da Economia. “Propusemos 
uma reforma administrati-
va que não iria atingir ne-
nhum direito do funciona-
lismo público atual. Apenas 
íamos criar um filtro para 
valorizar o funcionalismo”, 
disse o ministro. 
 
Entre as mudanças contidas 
na proposta, Guedes desta-
cou o fato de o servidor não 
obter estabilidade ao passar 
no concurso público. Para 

conseguir a estabilidade, a 
pessoa aprovada em con-
curso terá de “ser avaliada 
na sua integridade, na pres-
tação de serviço, assiduida-
de, capacidade de trabalhar 
em equipe”, explicou o 
ministro. “Só então ele vai 
merecer a estabilidade de 
emprego que os quadros 
atuais já têm.” 
 
Portanto, acrescentou 
Paulo Guedes, “peço apoio 
do nosso funcionalismo 
[à proposta de reforma 
administrativa], porque o 
que estamos falando é de 
modernização do servi-
ço público, digitalização, 
maior produtividade e 
meritocracia”. Dirigindo-
-se aos corregedores que 
participaram do seminário, 
Guedes fez elogios à “con-
tribuição que o funcionalis-
mo deu ao interromper, por 
um ano e meio, os reajus-
tes de salários” durante a 
pandemia. “Mantivemos o 
Brasil girando, trabalhando, 
boa parte, em home office”, 
afirmou.

Segundo FGV, inflação elevada, alta de juros e maior endividamento das 
famílias de baixa renda afetam otimismo das famílias
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Confiança do consumidor cai em 
novembro e atinge menor nível desde abril

Guedes pede apoio de servidores 
públicos à reforma administrativa

Da Redação

 Índice de Confian-
ça do Consumidor 
(ICC) do FGV IBRE 
caiu 1,4 ponto em 
novembro, para 

74,9 pontos – menor valor 
desde abril (72,5 pontos), 
segundo informou a Fun-
dação Getúlio Vargas.
Em médias móveis trimes-
trais, o índice se manteve 
em queda ao cair 2,3 pon-
tos, para 75,5 pontos, sendo 
o terceiro mês consecutivo 
de retração.
“Apesar do avanço da vaci-
nação, suas consequências 
favoráveis na redução de 
casos e mortes e flexibiliza-
ção das medidas restritivas, 
o aumento da incerteza 
econômica diante de uma 
inflação elevada, política 
monetária restritiva e maior 

endividamento das famílias 
de baixa renda tornam a 
situação ainda desconfortá-
vel e as perspectivas ainda 
cheias de ameaças”, afir-
mou Viviane Seda Bitten-
court, Coordenadora das 
Sondagens. 
Em novembro, o índice 
foi influenciado por piora 
tanto na avaliação da situ-
ação corrente quanto das 
expectativas. O Índice de 
Situação Atual (ISA) dimi-
nuiu 2,1 pontos, para 66,9 
pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas (IE) caiu 1,0 
ponto, para 81,4 pontos.
A análise por faixa de renda 
revela piora da confiança 
para todos os grupos, com 
exceção das famílias com 
renda entre R$ 4.800,01 
e R$ 9.600,00, que apre-
sentou acomodação pelo 
segundo mês consecutivo. 
A faixa de renda entre R$ 
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2.100,01 e R$ 4.800,00 re-
gistrou o pior desempenho 
com queda de 6,7 pontos 
para 66,3 pontos, eliminado 
o avanço registrado no mês 
anterior.

Segundo a FGV, a piora da 
avaliação dos consumidores 
sobre a situação atual foi 
puxada por deterioração da 
situação econômica local e 
das finanças da famílias.

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) disparou 10,67% no 
acumulado em 12 meses até 
outubro, taxa mais acentu-
ada desde janeiro de 2016.
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Brasil deseja aval do Paraguai para criar tilápias na hidrelétrica de Itaipu
Da Redação

O presidente do Para-
guai, Mario Abdo Bení-
tez, chegou ao Palácio do 
Planalto por volta das 15h 
de quarta-feira (24) para 
se encontrar com o presi-
dente Jair Bolsonaro.
Conforme a agenda de 
Bolsonaro, os minis-
tros Carlos França (Rela-
ções Exteriores) e Bento 
Albuquerque (Minas 
Energias) também devem 
participar da audiência.
Até a última atualização 
desta reportagem, a as-
sessoria de Bolsonaro não 
havia passado informa-
ções sobre o encontro.
Antes do encontro, Bol-

sonaro afirmou que o 
governo brasileiro tem 
interesse em criar tilápias 
no reservatório da usi-
na hidrelétrica de Itaipu 
(PR), cuja administração 
é dividida entre os dois 
países. Segundo o pre-
sidente, é preciso o aval 
do Paraguai para que a 
psicultura seja liberada 
no local.
“Vamos continuar con-
versando porque depen-
de do parlamento deles 
a psicultura no espelho 
d’água da represa. Se der 
o sinal verde do Congres-
so dele, acho que vai ter. 
Nós vamos aumentar em 
40% nossa produção de 
pescado, criando tilápia 
naquela região”, disse 

Bolsonaro.
Candidato conserva-
dor, Abdo foi eleito em 
2018 para presidir o 
Paraguai e mantém uma 
boa relação com Bolsona-
ro, de direita e crítico de 
governos de esquerda na 
região, a exemplo da Ar-
gentina. Bolsonaro costu-
ma chamar o presidente 
do Paraguai de «Marito».
Mario Abdo já esteve 
com Bolsonaro no Pla-
nalto em 2019. Os dois 
líderes também tiveram 
um encontro em Foz do 
Iguaçu (PR), na fronteira 
entre os países, no ano 
passado. Brasil e Para-
guai integram o Mercosul 
ao lado de Argentina e 
Uruguai.

Medida passa a valer a partir de 11 de dezembro

Sem atingir metas, estado de SP 
anuncia retirada de exigência do 
uso de máscara ao ar livre

Presidente do Paraguai chega ao 
Planalto para encontro com Bolsonaro

Da Redação

governo de São 
Paulo anunciou 
que vai liberar a 
obrigatoriedade do 
uso da máscara em 

ambientes externos a partir 
do dia 11 dezembro, apesar 
de ainda não ter atingido a 
meta estipulada pela própria 
gestão estadual de redução de 

indicadores da pandemia.
O uso continua obrigató-
rio em áreas internas e no 
transporte público, inclusive 
dentro das estações e termi-
nas de ônibus. O anúncio foi 
feito pelo governador João 
Doria (PSDB) em coletiva de 
imprensa no início da tarde 
desta quarta-feira (24). 
A proposta foi aprovada pelo 
Comitê Científico, grupo de 
especialistas que orientam a 

gestão de João Doria (PSDB), e 
ocorre em meio a um cresci-
mento no número de casos no 
estado.
A média móvel diária de 
mortes registrada no estado 
foi de 61 nesta quarta-feira 
(24). O valor é 34% maior 
do que o registrado há 14 
dias, o que para especialistas 
indica tendência de alta na 
pandemia. Já a média diária 
de casos é de 1.289, valor 10% 

maior do que o de 14 dias, 
o que aponta tendência de 
estabilidade. 
No final do mês passado, a 
gestão estadual havia condi-
cionado a flexibilização aos 
seguintes indicadores. Mas 
nenhum indicador foi alcan-
çado ainda. Os dados de quar-
ta-feira (24) são inferiores.
De acordo com Doria, o esta-
do deve atingir a meta de 75% 
da população vacinada nesta 

quinta-feira (25). No entan-
to, não há nenhuma estimati-
va de quando as outras metas 
podem ser atingidas, já que 
elas dependem de uma queda 
no ritmo de novos casos, 
mortes e interações.
Embora a liberação do uso da 
máscara seja uma orientação 
para todo o estado, as pre-
feituras têm autonomia para 
decidir continuar com a obri-
gatoriedade por mais tempo.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
O vereador Rinaldi Digilio (PSL) terá seus colegas do PL como 
‘Bolsonaristas’ a partir do dia 30 : o também cristão (evangéli-
co) Isac Felix e a Thammy, que hoje é o Thammy
.
PREFEITURA (São Paulo)
Católico que acredita em milagres, Ricardo Nunes (MDB) lide-
rou prefeitos da Grande SP, pedindo ao presidente da Câmara 
Federal que ajude conter preços dos combustíveis                     
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada Edna Macedo (Republicanos ex-PRB) tá à disposi-
ção do que o irmão - Edir Macedo  (igreja Universal) quiser : a 
reeleição, ou mais uma eleição pra Câmara Federal       
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (fundador do PSDB ‘liberal de centro’) vai ser eleito 
candidato tucano à Presidência do Brasil 2022. Só falta saber 
se já no 1º turno, ou arrebentando num 2º turno              
.
CONGRESSO (Brasil)
Presidente do Senado, Pacheco (ex-DEM) foi lançado por Kas-
sab (ex-prefeito paulistano e dono do PSD) pra Presidência, ou 
vice de numa chapa forte pra ir a um 2º turno 2022      
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
Está recriado o ministério (Trabalho e Previdência) no gover-
no do Jair Bolsonaro. É o encontro dos empregadores com os 
empregados que no Brasil vivem dos governos desde FHC      
.
PARTIDOS
Até o dia 30 novembro 2021, data na qual Jair Bolsonaro vai se 
filiar à nona legenda da sua carreira política de 3 décadas, o 
candidato à reeleição pra Presidência do Brasil 2022 ...
.
(Brasil)    
... vai fazer uma viagem retrô pelos partidos aos quais foi filiado 
desde 1988 : PDC, PPR, PPB e PP (todos ex-ARENA), PTB, PFL 
(hoje DEM), PSC e PSL. Agora, vai pro PL, sua nona legenda           
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Supremo pressiona o Congresso pra que não aprovem a PEC 
que volta pra 70 anos os atuais 75 (idade da aposentadoria 
compulsória). Há quem lembre que nos USA o cargo é vitalício 
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - recebeu 
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar 
de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo  
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal 

Novembro Azul: “Penumbras” 
e “tabus” do diagnóstico ao 
tratamento do câncer de próstata
A palavra “câncer” traz consigo mui-
tas angústias e inseguranças, pois 
ninguém escolhe ter e ninguém está 
preparado para passar por isso. Ao 
ser diagnosticado, muitas coisas 
passam por nossas cabeças, mas o 
maior desafio é achar o melhor ca-
minho a ser percorrido para atingir a 
cura completa e conseguir viver da 
forma mais normal possível.
Quando o câncer é localizado na 
próstata o sentimento de vontade 
de curar vem junto com uma série de 
outras preocupações como: a impo-
tência sexual, a incontinência urinária, 
a infertilidade etc;  questões estas, 
importantes para o homem e para 
manutenção da qualidade de vida 
pós-tratamento.
E como fazemos para prevenir a do-
ença? 
Até o momento, não temos nenhum 
tipo de tratamento ou orientação que 
possamos oferecer aos pacientes 
para evitar o aparecimento do câncer 
de próstata. 
Alguns estudos descrevem a relação 
direta entre a obesidade e a incidência 
de câncer de próstata e, atualmente, 
é o único fator que está em nossas 
mãos para evitar este câncer. Alguns 
Certos fatores genéticos estão bem 
documentados e relacionados com o 
aumento da incidência do câncer de 
próstata, dentre eles devemos des-
tacar: raça negra e histórico familiar 
(parentes de primeiro grau). Essas 
duas populações precisam ter maior 
atenção e iniciar os cuidados mais 
precocemente.
Já que não podemos evitar esta do-
ença, o que podemos fazer para ter 
maior chance de cura e menor risco 
de sequelas?
O diagnóstico precoce é a chave do 
sucesso! Quanto mais precoce é 
diagnosticado o câncer de prósta-
ta maiores são as chances de cura e 
manutenção da qualidade de vida.
A tecnologia vem se desenvolven-
do de forma significativa nos últimos 
anos. 
A cirurgia robótica revolucionou a ci-
rurgia para o tratamento do câncer 
de próstata. Com esta tecnologia é 
possível curar a maioria dos pacien-
tes com doença em estágio inicial e 
também preservar a função erétil e a 
continência. 
Recentemente, novas tecnologias 
têm chegado no Brasil como por 
exemplo o HIFU (High Intensity Focu-
sed Ultrassound), este é o tratamen-
to mais moderno e menos invasivo no 
mercado. Ao invés de retirar ou tratar 
a próstata inteira, o HIFU trata apenas 
a área da próstata com o câncer e, 
com isso, preserva o órgão.
 O mais interessante é que este tra-
tamento não precisa de incisões e 
o paciente é tratado em uma única 
sessão, recebendo alta no mesmo dia 
com alta chance de cura e preserva-
ção potência e continência em prati-
camente todos os casos.
No entanto, é importante destacar 
que, estes tratamentos menos in-
vasivos “não são para quem quer” e 

“sim para quem pode”! 
Nesse caso, só podemos realizar es-
ses tratamentos em pacientes com 
doenças bem iniciais. Quanto mais 
cedo é diagnosticado e mais confi-
nado na próstata, menos invasivos e 
mais precisos serão os tratamentos. 
Doenças mais avançadas, de forma 
geral, demandam tratamentos mais 
agressivos e multimodais, nos quais 
se associa mais de uma modalidade 
de tratamento (cirurgia, radioterapia 
e, em muitos casos, a terapia de pri-
vação androgênica, ou seja, bloqueia a 
produção de testosterona) com gran-
de impacto na qualidade de vida.
Então, já que não podemos evitar, e 
a chave do sucesso é o diagnostico 
precoce para poder ter o “benefício” 
de um tratamento pouco invasivo, o 
que devemos fazer?
Devemos lembrar que um a cada 6 
seis homens irão ser diagnosticados 
pelo câncer de próstata. Trata-se da 
neoplasia solida (exceto câncer de 
pele não melanoma) mais frequen-
te nos homens. De forma geral não 
apresentam nenhum sintoma em sua 
fase inicial, dificultando ainda mais o 
seu diagnostico precoce.
Diante disso, a Sociedade Brasilei-
ra de Urologia recomenda que toda a 
população masculina com mais de 50 
cinquenta anos deva passar, anual-
mente, por uma avaliação de rotina da 
próstata. anualmente. 
Homens da raça negra ou com ante-
cedente familiar, devem iniciar com 
45 quarenta e cinco anos.  
Na avaliação de rotina anual, é realiza-
do o exame de toque retal e a dosa-
gem do PSA (exame de sangue), além 
de uma avaliação clínica completa do 
paciente.
Muitos ainda perguntam se o exa-
me de toque é realmente necessário. 
Posso afirmar que sim! Muitos tumo-
res, principalmente os mais agressi-
vos crescem sem ter um aumento do 
PSA e, com isso, só podem ser detec-
tados pelo toque retal.
Existem exames mais modernos e 
mais precisos, mas só devem ser re-
alizados em caso de alteração do PSA 
ou do toque retal.
Portanto, ter o câncer não depende 
de nós, mas ter um diagnóstico pre-
coce e gozar do “benefício” de um 
tratamento minimamente invasivo 
com alta taxa de cura e baixa taxa de 
incontinência e impotência só depen-
de de nós mesmos. 
Para mais informações sobre as dife-
rentes patologias urológicas acesse 
a nossa plataforma www.igaurology.
com .

Dr. Ariê Carneiro (@ariecarneiro)
Médico urologista, titular da Sociedade 
Brasileira de Urologia.
Pós-graduado pela Harvard Medical 
School (Boston / EUA) e pelo Insittut 
Mutualiste Montsouris (Paris/França).
Doutorado pela Faculdade de Medicina 
do ABC.

Ariê Carneiro
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No próximo dia 30 de novembro 
de 2021, o Presidente da Re-
pública do Brasil vai se filiar ao 
Partido Liberal (do ex-deputado 
federal por São Paulo Valdemar 
Costa Neto). O PL vai se trans-
formar na 9ª legenda a receber a 
filiação do Jair Bolsonaro, desde 
que o capitão (reformado) do 
Exército brasileiro começou sua 
carreira política em 1989, como 
vereador pelo PDC na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro...

Depois, Jair Bolsonaro foi eleito 
e reeleito deputado federal pelo 
Estado do Rio de Janeiro, com 
filiações nos partidos políti-
cos que seguem : do PDC para 
o PPR; do PPR para o PPB; do 
PPB para o PTB; do PTB para o 

PP; do PP para o PSC e do PSC 
para o PSL. Portanto, o PL será 
a legenda pela qual o Presidente 
vai disputar sua possível reelei-
ção para o cargo em 2022. Em 
tempo : seu vice de chapa pode 
vir do PP...

Em tempo : as histórias de 
muitos políticos brasileiros que 
ocuparam cargos importantes 
são marcadas por pelo menos 
uma troca de legenda, ou funda-
ção de outra sigla, ou fusão, ou 
incorporação de partidos. Vale 
lembrar que entre os ex-Presi-
dentes, Luís Inácio Lula da Silva 
foi fundador e nunca deixou o 
PT. Quanto ao Michel Temer, ele 
nunca deixou o PMDB, que re-
centemente voltou a ser MDB...

Quando o fim é apenas o começo
O imaginário que permeia o 
mundo corporativo costuma 
retratar as mudanças de ma-
neira ambígua. Prega-se que 
todo profissional deve sa-
ber se adaptar às mudanças. 
Porém, não se nega que toda 
mudança embute o risco de 
acontecimentos traumáticos.

O que dizer, então, das mu-
danças que ocorrem nos 
segmentos em que os pro-
fissionais vivem às vistas 
do público, como é o caso do 
ramo de entretenimento?

Parte dos fãs arroga para si o 
papel de “dona” do seu ído-
lo, de modo que, às vezes, 
as mudanças empreendidas 
pelo artista vêm acompanha-
das de resistência daqueles 
que querem guardá-lo numa 
gaveta de padrões e limites.

Mais difícil ainda é a situação 
de artistas que se tornam 
expoentes de uma nova ten-
dência de comportamento.

Quando artistas desse perfil 
conseguem consolidar mu-
danças em suas carreiras, faz 
bem prestar atenção e res-
peitar.

Cito como exemplo a situa-
ção da banda Crypta. Explico: 
Fernanda Lira (baixo e vocal) 
e Luana Dametto (bateria) 
fizeram parte da banda Ner-
vosa. Formada apenas por 
garotas, o grupo rompeu bar-
reiras do mercado da música, 
estabelecendo uma carreira 
sustentável, com turnês re-

gulares, tocando em grandes 
festivais, lançando álbuns, 
recebendo boas resenhas da 
crítica especializada e arre-
gimentando uma respeitável 
base de fãs.

Em 2019, num ótimo mo-
mento da trajetória, as duas 
musicistas deixam a Nervo-
sa e formam a banda Cryp-
ta, completando a formação 
com Tainá Bergamaschi e So-
nia Anubis nas guitarras.
Luana Dametto contou a este 
colunista que, naturalmente, 
surgiu uma certa inseguran-
ça quanto ao futuro, que veio 
somada a algumas críticas 
tão comuns em tempos de 
redes sociais.

A despeito disso, firmam con-
trato com a gravadora Napalm 
Records, se trancam no estú-
dio e saem de lá com um tra-
balho feito com muito apuro, o 
álbum “Echoes of the Soul”.

Restava saber se a banda 
funcionaria ao vivo. A prova 
veio no sábado passado, dia 
20, quando a banda Crypta 
foi a “headliner” do Festival 
Porão do Rock e fez um show 
aclamado pelo público pre-
sente e nas redes sociais.

Foi a consagração de uma 
primeira fase, em que as inte-
grantes da Crypta venceram 
a insegurança, souberam se 
comunicar de modo eficiente 
com seu público e encararam 
as mudanças com coragem, 
capacidade de adaptação e 
talento.

diário de S.Paulo

Charge

Marcelo Emerson
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Cantillo, Giuliano e Roni são baixas para o duelo desta quinta-feira, às 20h, no Castelão

Tricolor cria, mas desperdiça muitas chances

Com desfalques, Sylvinho relaciona 
24 jogadores para enfrentar o Ceará

São Paulo não sai do zero contra o 
Athletico e continua perto do Z-4

O Corinthians finalizou na 
manhã desta quarta-feira 
a preparação para enfren-
tar o Ceará, no Castelão. 
O duelo é válido pela 35ª 
rodada do Brasileirão e 
acontece na quinta-feira, 
às 20h (de Brasília).

Na véspera da partida, o 
técnico Sylvinho coman-
dou uma atividade de mar-
cação e posse de bola em 
campo reduzido. Depois, 
com a escalação esboçada, 
ensaiou o posicionamento 
defensivo e ofensivo em 
jogadas de bola parada. Na 

sequência, o Corinthians 
divulgou a lista de 24 joga-
dores relacionados.

Para esse jogo, o Timão 
não poderá contar com os 
meio-campistas Cantillo e 
Giuliano, machucados, e 
Roni, suspenso. O colom-
biano, aliás, só voltará a jo-
gar em 2022. Ruan Olivei-
ra, que se recupera de uma 
revisão cirúrgica no joelho 
esquerdo, completa a lista 
de desfalques.

Embora recuperado de 
lesão muscular na coxa, o 
meia Willian deve iniciar 
novamente no banco de 
reservas. Ele deve ganhar 

mais minutos no decorrer 
do duelo.

A tendência é que o Timão 
vá a campo no Castelão 
com uma formação muito 
parecida ou até igual à do 
último jogo: Cássio, Fag-
ner, João Victor, Gil e Fábio 
Santos; Gabriel, Gabriel 
Pereira, Du Queiroz, Rena-
to Augusto e Róger Guedes; 
Jô.

Com a vitória sobre o 
Santos no último domingo, 
o Corinthians subiu para 
o quarto lugar do Brasi-
leirão, com 53 pontos. O 
Ceará ocupa o nono lugar, 
com 46.

São Paulo e Athletico-PR 
ficaram no empate por 0 
a 0 na noite desta quar-
ta-feira, no Morumbi, 
em jogo que fechou a 34ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Apesar de es-
tarem em momentos di-
ferentes, os dois não têm 
muito o que comemorar 
com o resultado – a zona 
de rebaixamento conti-
nua próxima, e nenhum 
dos rivais consegue 
abrir distância segu-
ra. O Tricolor, que teve 
semana livre, contava 
com a vitória em casa, 
criou muito, mas perdeu 
chances e não passou 
pela barreira do Fura-
cão. Já os paranaenses, 
campeões da Copa Sul-
-Americana no sábado 
passado, foram a campo 
para segurar o adversá-

rio, aproveitar contra-
-ataques e, se possível, 
buscar a vitória. Aí, sim, 
o empate sem gols foi 
menos amargo.

Primeiro tempo
Os 45 minutos iniciais 
foram todos do São Pau-
lo, que conseguiu impor 
seu ritmo de jogo, ter a 
bola (68%, contra 32% 
do Athletico) e finalizar 
nove vezes, sem permi-
tir nenhuma do Furacão. 
O placar se manteve 
zerado porque o Tricolor 
falhou no acabamento 
das jogadas, principal-
mente nas chances cria-
das por Rigoni e Calleri 
no comando do ataque – 
o goleiro Santos fez uma 
boa defesa em chute de 
Rigoni. O Tricolor forçou 
mais pelo lado esquer-
do, com Marquinhos e 
Reinaldo, mas o Athle-
tico se segurou bem – 

jogou com o time titular, 
o mesmo que ganhou 
a Copa Sul-Americana 
no sábado. O Furacão, 
porém, perdeu Rena-
to Kayzer logo cedo: o 
atacante sofreu entra-
da dura de Reinaldo no 
tornozelo, tentou voltar 
por alguns minutos, mas 
deixou o campo cho-
rando. O lateral do São 
Paulo levou cartão ama-
relo do árbitro Leandro 
Vuaden – os paranaen-
ses queriam o vermelho.

Segundo tempo
Benítez substituiu Mar-
quinhos para dar mais 
criatividade no meio-
-campo, já que a ve-
locidade do garoto não 
resolveu, enquanto Léo 
substituiu Reinaldo, 
amarelado. Logo de cara, 
Rigoni criou uma grande 
chance de gol ao partir 
do meio-campo e chu-

Infoesporte

Infoesporte

tar cruzado. Aos poucos, 
porém, o jogo foi fican-
do mais arrastado, com 
mais faltas e à feição do 
Athletico, que passou a 
sofrer menos e atacar de 
vez em quando. Rogério 
Ceni respondeu com a 
entrada de Pablo na vaga 
de um apagado Calle-

ri, mas o centroavante 
ex-Athletico só apareceu 
numa dividida com San-
tos em que quase levou 
a pior. Outra chance saiu 
no improviso, com Rigo-
ni ajeitando de calcanhar 
para Gabriel Sara chutar 
para fora. O zero, porém, 
não saiu do placar.
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CLUBES DE SÃO PAULO

Torcedores se reúnem na frente do CT e incentivam atletas rumo à decisão

Lateral-direito apresentou um desconforto na perna esquerda e não enfrenta o Fortaleza

Em busca do Tri! Palmeiras embarca para a 
final da Libertadores nos braços da torcida

Começou a final da 
Libertadores da Amé-
rica para o Palmeiras. 
No início da tarde desta 
quarta-feira, o elenco 
alviverde embarcou 
para Montevidéu, onde 
buscará o tricampeo-
nato continental neste 
sábado, às 17h, contra o 
Flamengo.

Com uma grande festa 
da torcida, a delegação 
do Verdão deixou a Aca-
demia de Futebol pouco 
antes das 13h e seguiu 
para o aeroporto inter-
nacional de Guarulhos.

Jogadores, comissão téc-
nica e dirigentes, antes 
de entrar em dois ônibus 
do clube, foram home-

nageados por funcio-
nários, que se reuniram 
para desejar boa sorte à 
delegação.

Ao deixar o CT, o elenco 
se deparou com milha-
res de torcedores. Os fãs 
começaram a se reunir 
na avenida Marquês 
de São Vicente desde o 
meio da manhã. Estou-
raram fogos, portaram 
bandeiras, cantaram o 
hino. E foram ao delí-
rio às 12h57, quando os 
ônibus despontaram no 
portão.

Os veículos ficaram cer-
ca de dez minutos cer-
cados pela torcida – até 
conseguirem se deslocar, 
com batedores da po-
lícia, para Guarulhos, 
onde chegaram às 13h35.
Lá, os jogadores desce-

ram dos ônibus e entra-
ram no aeroporto por 
um portão alternativo. 
Por orientação da polí-
cia, não houve presença 
de torcida no local.

Às 14h20, os jogadores 
iniciaram a entrada no 
avião. O embarque esta-
va previsto para 15h, mas 
houve um atraso. A ae-
ronave chegou a iniciar o 
processo de decolagem, 
mas teve de estacionar 
novamente. Às 15h52 a 
delegação enfim deixou 
o Brasil a caminho do 
Uruguai, onde chegará 
no início da noite.

Os treinamentos come-
çam na quinta. Na sexta, 
ocorrem os eventos 
oficiais da final, como o 
reconhecimento do gra-
mado do Centenário.

O Santos encerrou nesta 
quarta-feira a preparação 
para enfrentar o Fortaleza, 
nesta quinta, às 19h (de 
Brasília), na Vila Belmiro. 
O técnico Fábio Carille 
não terá o lateral-direito 
Madson, com incômodo na 
perna esquerda, à disposi-
ção para o jogo válido pela 
35ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Em contrapartida, Mari-
nho está de volta depois de 
se recuperar de dores na 
região posterior da perna 
esquerda. O atacante será 
titular no jogo decisivo, 
que pode deixar o Santos 
muito perto de se livrar do 
rebaixamento do Campeo-
nato Brasileiro.
Sem Madson, Fábio Caril-

le deve escalar o atacante 
Marcos Guilherme como 
ala pelo lado direito, man-
tendo o esquema com três 
zagueiros. Felipe Jonatan, 
que jogou pela lateral 
esquerda contra o Corin-
thians, deve ficar no meio.

O Santos deve entrar em 
campo nesta quinta-feira 
com: João Paulo, Kaiky, 
Luiz Felipe e Danilo Boza; 
Marcos Guilherme, Vini-
cius Zanocelo, Felipe Jona-
tan, Gabriel Pirani (Ânge-
lo) e Lucas Braga; Marinho 
e Diego Tardelli.

Com 42 pontos, o San-
tos está em 12º lugar na 
tabela de classificação do 
Campeonato Brasileiro. 
O Bahia, com um jogo a 
menos e em 17º, primei-
ra posição do Z-4, tem 37 
pontos.

Infoesporte
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Sem Madson, Carille tem retorno de 
Marinho para jogo decisivo na Vila
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diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS n.º 002/2021. A Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, vem comunicar o resultado da 
TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2021 - Processo nº 159 /2021, com Sessão Pública realizada no dia 
23/11/2021 às 10:300 horas, destinada a : Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, compreendendo auxilio no acesso 
de pessoas ao Prédio da Câmara Municipal e de serviços gerais de manutenção a serem desen-
volvidos nas dependências do Poder Legislativo, conforme especificações descritas no Anexo I, do 
edital, sendo vencedora a empresa Império Serviços Empresariais Eirelli – EPP, com o valor global 
de  R$ 112.200,00 – (Cento e doze mil  e duzentos reais). Vargem Grande Paulista, 23 de novem-
bro de 2021 – Ezequias do Prado - Presidente da Comissão Permanente de Licitação; Ederson dos 
Santos Alves – Presidente da Câmara Municipal.

 

 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 

Rua José Manoel de Oliveira, nº 124 – Centro – Vargem Grande Paulista – S.P - CEP 06730-000 
.Fone (11) 4158-9000  -  www.camaravgp.sp.gov.br - ouvidoria@camaravgp.sp.gov.br 

 

 
 
 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2021. 
A Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, vem comunicar o resultado da TOMADA DE PREÇOS 
n.º 001/2021 - Processo nº 06/2021, com Sessão Pública realizada no dia 23/06/2021 às 10:300 horas, 
destinada a contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de sistemas 
informatizados para microcomputadores, abrangendo migração, conversão de dados, implantação e 
capacitação do quadro de pessoal, e assistência técnica mensal, visando atender aos setores desta 
Administração, conforme o caso, sendo: Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade 
Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Portal da Transparência e 
Controle Interno, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital, sendo vencedora a empresa 
CECAM – Consultoria Econômica e Administrativa Municipal Ltda., com o valor global de  R$ 
174.990,00 – (Cento e setenta e quatro mil  e novecentos e noventa reais). Vargem Grande Paulista, 25 de 
junho de 2021 – Ezequias do Prado - Presidente da Comissão Permanente de Licitação; Ederson dos 
Santos Alves – Presidente da Câmara Municipal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020806-34.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THASSYO 
CLEBER VIEIRA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 074.857.334-86, com endereço à Avenida Walfrido Geronimo da Rocha, 22, Santa 
Amélia, CEP 57063-505, Maceio - AL que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Azul Compan-
hia de Seguros Gerais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 112.557,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advo-
catícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0044470-81.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
NORMA SOUZA DA SILVA, Brasileira, Casada, RG 13102841, CPF 014.322.268-60, com endereço à Avenida Orozimbo Maia, 75, 
Cambui, CEP 13024-045, Campinas - SP com endereço à Rua Piquete, 611 FDOS., Jardim Itamarati, CEP 01309-249, Campinas - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação por parte de Transcontinental Empreen-
dimentos Imobiliarios Ltda., para recebimento de R$ 130.005,78 (13.01.21) representada pelo contrato firmado em 04.03.97, tendo 
por objeto o imóvel objeto da matrícula nº 28.428 do 7º CRI/SP, ocorrendo o inadimplemento desde maio/12. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002666-47.2016.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARINA DUBOIS FAVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGIANE DE VIVEIROS VIEIRA, CPF 
142.697.468-07, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Zurich Minas Brasil Seguros, alegando em síntese: No 
dia 12/04/2014, o veículo segurado pela autora sofreu colisão traseira, provocada pelo veículo Peugeot/Escapade de placa EPM8771 de propriedade 
da requerida. Dessa forma, cumprindo o contrato de seguro, a autora pagou a importância de R$ 19.204,99 para efetuar os reparos no veículo 
segurado. Requer que seja a requerida condenada ao pagamento do valor de R$ 19.204,99, corrigido monetariamente desde a data do desembolso, 
acrescidos de juros desde a data do evento consoante a súmula 54 do STJ, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além de 
outras cominações legais a que deu causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 08 de setembro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1013259-27.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro 
Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Companhia Paulista de Trens Metropolitanos move uma 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra BANCO BRADESCO S/A e Claudeli Cordeiro dos Santos, 
objetivando o Prédio situado na Estrada da Varginha, 1077, e seu terreno parte da gleba 8, Barro Branco, 32° Subdistrito 
Capela do Socorro, com área de 125m2, contribuinte n° 178-102-0001-0, declarado de utilidade pública. Para o levantam-
ento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação 
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2021.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1002347-43.2018.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Joao Augusto Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Cristina Aparecida da 
Silva 22906964808, CNPJ 17.033.047/0001-54, com endereço à Rua Pedro Lipe, 4-51, Apto 13- Cond Resid. Santana, Nucleo 
Habitacional Mary Dota, CEP 17026-750, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Auto Posto Trevo 
de Tatuí Ltda., ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$5.945,35 (fev/18) decorrente do cheque nº 000038 da agência 
4078, do Banco 104, conta 03001481-9 emitido em 06.02.13. Estando a corré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, 
que a tornará isenta das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo 
judicial, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru, aos 25 de outubro de 2021. K-24e25/11

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000067-39.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Alberto Antonio Dda Silva, Brasileiro, Separado judicialmente, Armador, RG 21.257.095-X, CPF 098.118.328-03, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sompo Seguros S.A, para recebimento de R$11.454,00 
(jan/18) decorrente dos prejuízos suportados em razão do pagamento da apólice de terceira segurada, diante do acidente 
automobilístico ocorrido em 21.06.15, em que o veículo de propriedade do réu, de placas BHD 9645, colidiu com o veículo 
segurado, de placas DPR 0746. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do 
Rio Preto, aos 19 de novembro de 2021. K-24e25/11

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI – PINHEIROS/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE PINHEIROS. Processo: nº 0003785-10.2018.8.26.0011. Executados: requerido(s) CARLOS ALEXANDRE 
RODRIGUES - Vaga de garagem no Edifício Professor Alberto Santiago em Perdizes/SP. Rua Monte Alegre, nº 
1294, São Paulo/SP - Contribuinte nº 021.093.0047-7. Descrição completa na Matrícula nº 39.735 do 02º CRI de 
São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 100.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 65.000,00 (65% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/12/2021 às 
10h40min, e termina em 08/12/2021 às 10h40min; 2ª Praça começa em 08/12/2021 às 10h41min, e termina em 
31/01/2022 às 10h40min. Ficam o(s) requerido(s) CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES, bem como seu cônjuge, 
se casado(a) for, os credores FERNANDO FURINI, FABIANO FURINI, credor(a) hipotecário BANCO SANTAN-
DER (BRASIL) S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/09/2019. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

37ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 37ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1119563-98.2019.8.26.0100. Executados: executado(s) ROSALIA FERREIRA SILVA - Aparta-
mento com área total construída de 67,52m² na Bela Vista/SP. Rua Rocha, nº 72, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
009.013.0253-8. Descrição completa na Matrícula nº 12.974 do 04º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
377.019,78 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 188.509,89 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/12/2021 às 13h40min, e termina em 15/12/2021 às 13h40min; 2ª Praça começa em 
15/12/2021 às 13h41min, e termina em 01/02/2022 às 13h40min.   Ficam o(s) executado(s) ROSALIA FERREIRA SILVA, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/07/2020. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/2021; Objeto: contratação de 
empresa especializada para fornecimento e instalação de cobertura em estrutura metálica - Entrega das 
Propostas: a partir de 25/11/2021 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 08/12/2021 às 09h00 
no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/  - Edital disponível no site supra e na página ele-
trônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 810/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0042653-4, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de PONTAS ODONTOLÓGICAS, 
para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, 
Pesquisa de Preços e Compras/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de 
Odontologia, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 9 horas do dia 16 de dezembro de 2021, pelo endereço  
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 13ª Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 811/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0051366-6, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de FÓRMULA REVELADORA 
E FÓRMULA FIXADORA PARA RX, para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras/Grupo 
Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor 
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas 
do dia 8 de dezembro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 
8ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 814/2021-SMS.G, processo 6110.2021/0013940-3, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de PRÓTESE DE JOELHO 
PRIMÁRIA, para a Autarquia Hospitalar Municipal - Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 8 horas do dia 13 de dezembro de 2021, pelo endereço  
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 8ª Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,  
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, 
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua 
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante 
o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

GESTÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta o Pregão Eletrônico 16/2021 - COBES - Processo Administrativo SEI  
nº 6013.2020/0004389-0. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
COPOS DESCARTÁVEIS DE PAPEL PARA ÁGUA E CAFÉ. A abertura será procedida 
pela CPL-1, no dia 07/12/2021 às 10:30 horas. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos pelos interessados(a) através da Internet pelos sites: https://www.gov.br/
compras/pt-br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

ESPORTES E LAZER

Edital de Tomada de Preços nº 09/SEME/2021
TIPO: Menor Preço Global
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço um unitário
Processo Administrativo SEI nº 6019.2021/0002714-7
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO 
CAMPO DE FUTEBOL, NO C.E. THOMAZ MAZZONI, SITUADO À PRAÇA JANIO 
DA SILVA QUADROS, 150, VILA MARIA, SÃO PAULO, S.P.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME da Prefeitura do Município de São 
Paulo torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que, em 
obediência ao que preceitua as Leis Municipais nº 13.278/2002, Decreto Municipal 
nº 44.279/2003, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela 
LC 147/14, e Decreto nº 56.475/2015 e Decreto nº 9.412/2018, fará realizar licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO Global ofertado, 
pelo regime indireto de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as 
DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS do EDITAL que se seguem:
O extrato do instrumento convocatório encontra-se afixado em local visível no quadro 
de avisos da Assessoria Técnica de Planejamento Estratégico/Licitação, sendo que 
o edital de licitação e seus anexos poderá ser obtido mediante “download” na página 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/. Referido edital também poderá ser 
obtido mediante gravação, na Assessoria de Planejamento Estratégico, na Alameda 
Iraé, nº 35 - Moema, das 10h00 às 16h00 horas, mediante a entrega de 01 (um) CD 
de 700 MB.
Os envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação) deverão ser entregues na Assessoria 
de Planejamento Estratégico/Licitação da SEME, até às 13h30 horas do dia 07  
de dezembro de 2021.
(Obs: as empresas não cadastradas deverão observar o prazo previsto  
no item 7.3).
A Sessão de Abertura será realizada na sala da Assessoria de Planejamento 
Estratégico, situado na Alameda Iraé, 35 - Moema, às 14h00 horas do dia 07 de 
dezembro de 2021, no endereço supramencionado.
(Obs.: vistoria do local: deverá ser agendada até dia 01/12/2021, nos telefones 
(011) 3396-6442 ou 3396-6492, no horário das 09h00 às 12h00 horas, conforme 
item 6.4.2 do edital), as empresas que já realizaram a vistoria, anteriormente, 
informamos que não há necessidade de agendamento.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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ESPORTES E LAZER

Edital de Tomada de Preços nº 04/SEME/2021
TIPO: Menor Preço Global
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço um unitário
Processo Administrativo SEI nº 6019.2019/0002011-4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL, COM EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM PROFUNDA “TIPO ESPINHA DE PEIXE” COM BASE DRENANTE, 
EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, MURETA DE CONTENÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES NO CDC ARAÚJO, SITUADO NA RUA BERNARDINO 
PRUDENTI, Nº 194, CONJ. RES. JOSÉ BONIFÁCIO - SÃO PAULO - SP.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME da Prefeitura do Município de São 
Paulo torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que, em 
obediência ao que preceitua as Leis Municipais nº 13.278/2002, Decreto Municipal 
nº 44.279/2003, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela 
LC 147/14, e Decreto nº 56.475/2015 e Decreto nº 9.412/2018, fará realizar licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO Global ofertado, 
pelo regime indireto de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as 
DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS do EDITAL que se seguem:
O extrato do instrumento convocatório encontra-se afixado em local visível no quadro 
de avisos da Assessoria Técnica de Planejamento Estratégico/Licitação, sendo que 
o edital de licitação e seus anexos poderá ser obtido mediante “download” na página 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/. Referido edital também poderá ser 
obtido mediante gravação, na Assessoria de Planejamento Estratégico, na Alameda 
Iraé, nº 35 - Moema, das 10h00 às 16h00, mediante a entrega de 01 (um) CD de 700 MB.
Os envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação) deverão ser entregues na 
Assessoria de Planejamento Estratégico/Licitação da SEME, até as 10h30 do dia 13 
de dezembro de 2021.
(Obs: as empresas não cadastradas deverão observar o prazo previsto no 
item 7.3).
A Sessão de Abertura será realizada na sala da Assessoria de Planejamento 
Estratégico, situado na Alameda Iraé, 35 - Moema, às 11h00 do dia 13 de dezembro 
de 2021, no endereço supramencionado.
(Obs.: vistoria do local: deverá ser agendada até dia 07/12/2021, nos telefones 
(011) 3396-6442 ou 3396-6492, no horário das 09h00 às 12h00, conforme item 6.4.2 
do edital), as empresas que já realizaram a vistoria, anteriormente, informamos que 
não há necessidade de agendamento.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006237-50.2010.8.26.0115 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Campo 
Limpo Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELI ALARCON MANCINI e ELI 
ALARCON MANCINI JUNIOR, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Pool Shop Comercio de Equipamentos 
para Piscinas Ltda, alegando em síntese: que a exequente é credora dos executados representado pelo �tulo de crédito do �po cheque Banco Itaú 
nº 000004, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apesar de instados os executados não efe�varam o pagamento da quan�a, nos presentes autos 
foi determinada a adjudicação, bem como, a inclusão de ordem de restrição de circulação que recaiu sobre os veículos Audi A3 Placa CLB 5225 e 
Yamaha Factor PlacaEFG-3004 no valor total de adjudicação em R$ 17.323,00 (sendo R$ 13.567, quanto ao veículo Audi A3, e R$3.756,00, quando 
ao veículo Yamaha Factor). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. 
Não sendo impugnada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campo Limpo Paulista, aos 04 de outubro de 2021.     P-25e26/11

4ª Vara Cível4ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1012314-
36.2018.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Francisco Fernandes Acosta, Maria Lucia Gomes Acosta, Jose Carlos de Deus, Gladir Millon e Luci Ana Buonae Millon, 
Ademar Caslho Lopes, Jose Ramos de Lucena, Marina de Andrade de Lucena, Jose Ramos de Lucena, Wanda Garcia Caslho, Mariano Gonçalves, 
Maria Gonçalves e Robson Monteiro de Oliveira, que Lucilaila Silva Mendes ajuizou Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA tendo como objeto a 
outorga definiva da escritura, sendo a autora já legíma possuidora do imóvel registrado no 1º CRI de Santo André, consistente no Lote de terreno 
nº 46, da quadra D, do loteamento denominado “Jardim Maria Helena”, à Rua Vênus, anga Rua Um, com a área de 264,00m², em Diadema, que se 
diz havido pela transcrição nº 15.653, da 6ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo – Capital. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital 
para que contestem e requeiram provas cabíveis no prazo de 15 dias úteis decorrido o prazo do presente edital, ausente a manifestação do réu 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adverdos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Diadema, aos 17 de novembro de 2021.                P-25e26/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024938-62.2020.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão – Provisão, CNPJ 
51.619.906/0001-20 e Carlos Alberto Moreno de Macedo, CPF: 333.985.427-00, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Rizzo e Voto Imagens Medicas Ltda, objevando a cobrança da quana de R$ 370.200,24, 
referente ao Termo de Acordo e Quitação Geral firmado entre as partes em 26/07/2018. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente embargos nos 
termos do art. 701 do CPC. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São José dos Campos, aos 16 de novembro de 2021.   P-25e26/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042329-86.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAMPOVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ 
06.237.500/0001-28, CLAUDINEI DE CAMPOS, Empresário, RG 18.108.085, e DENISE DA SILVA ROSSI DE CAMPOS, RG 17.390.804-8, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Mauricio Cesar Fogaça, alegando em síntese: Alega o autor, ter, em 10.08.2019, 
negociado com a ré Campovel um veículo Chevrolet/Montana, placa GIR 9329, dando como parte do pagamento o veículo Honda Civic, placa DCZ 
5253, em nome de sua esposa, livre de qualquer ônus. Assevera que o veículo adquirido se encontrava em nome de Odnei Pinto Silveira ME e que o 
prazo para entrega do documento regularizado era de 15 dias. Decorrido o prazo, constatou que o veículo Chevrolet Montana encontra-se 
atualmente registrado em nome do 2º réu Claudinei de Campos. Informa o autor ter registrado bolem de ocorrência por estelionato e ter a loja 
fechado as portas. Requereu o bloqueio do veículo Honda/CIVIC, placa DCZ5253 e a liberação da restrição administrava de transferência o veículo 
GM/Montana, placa GIR: 9329, e condenar à anular a alienação ocorrida de forma fraudulenta, bem como, pelos danos morais causados na quana 
de R$ 9.980,00. Dá-se a causa o valor de R$ 9.980,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 12 de novembro de 2021.               P-25/11


                   

           
   
                    
                 



  

                
                   


      

                  
 



                 


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 68/2017

Dispensa 07/201
Objeto: Contratação de SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRA-
ÇÃO, com finalidade única e exclusiva de preparação para a 
formação empreendedora da juventude e sua inserção no mer-
cado de trabalho. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ANDRADINA. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA – CIEE. Fica ajustado entre as partes que o prazo de
vigência do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) me-
ses, e em consequência, o valor de R$ 165.000,00 (Cento e 
sessenta e cinco mil reais). As demais cláusulas e condições 
dos contratos supra permanecem inalterados. Data: 19 de no-
vembro de 2021.

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo Licitatório 166/20

Pregão 68/20
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço 
transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, 
coletados no Município, incluindo transporte, com fornecimen-
to de veículos, equipamentos, materiais e mão de obra. Con-
tratante: Município de Andradina. Do Prazo: 24 (vinte e qua-
tro) horas, contado do recebimento da Ordem de Serviço. Do 
Pagamento: 15º (décimo quinto) dia, do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços. Contratado: KURICA AMBIENTAL 
S/A. Valor Do Contrato: R$ 616.557,00 (seiscentos e dezesseis 
mil, quinhentos e cinquenta e sete mil reais). Data do Contra-
to: 23 de novembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 5 CM

SINDICATO DOS MOTORISTAS EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS  URBANO DE 
PASSAGEIROS, FRETAMENTO, USINAS E DESTILARIAS AÇÚCAR E ÁLCOOL, CONDOMÍNIOS, SÍTIOS E 

FAZENDAS DE PITANGUEIRAS - SP

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
RE-RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

O Sindicato dos Motoristas em Empresas de Transporte Rodoviários, Urbano de Passageiros, Fretamentos, Usinas e 
Destilarias de Açúcar e Álcool, Condomínios, Sítios e Fazendas de Pitangueiras - SP, inscrito no CNPJ: 08.846.975/0001-
47, com base territorial no município de Pitangueira, através do seu representante legal senhor Devalde Curci, convoca 
a categoria dos Motoristas, Tratoristas e Operadores de Máquinas Agrícolas das Usinas de Açúcar, Destilarias de Álcool, 
Profissional dos Motoristas em Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas, Urbanos de Passa-
geiros, Fretamento, Condomínios Agrícolas, Sítios e Fazendas, bem como a categoria de logística, com base territorial 
nos municípios de Pitangueiras e Bebedouro - SP, para Assembleia Geral Extraordinária de Re-Ratificação de Alteração 
Estatutária no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h00, na sede do sindicato, sito à Rua Pernambuco nº 53 – Bairro Centro 
– Pitangueiras – SP - CEP: 14.750-000, com a seguinte ordem do dia:
1. Re-Ratificação da Alteração Estatutária;
2. Re-Ratificação da inclusão da categoria de Logística; 
3. Re-Ratificação da Inclusão do município Bebedouro 
4. Outros assuntos que ocorrer.

Pitangueiras-SP, 24.de novembro de 2021.
Devalde Curci – Presidente.

14º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - SP

          EDITAL DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO

REQUERENTE : FERNANDA FERRAZ DAL LAGO

RICARDO NAHAT, Décimo Quarto Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos virem este
EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo a atribuição conferida pela Lei Fed. 6.766/79, foi apresentado o requerimento de 28 de outubro
de 2021, prenotado sob o nº 840.878, em 03 de novembro de 2021, de FERNANDA FERRAZ DAL LAGO, RG Nº 9.414.069-8-SSP/SP, CPF Nº 126.992.108-
89, residente e domiciliada nesta Capital, com endereço comercial na Rua Quintino Bocaiúva, nº 231, 12º andar, acompanhado de Memorial Descritivo
e demais documentos, relativos ao pedido de registro de DESMEMBRAMENTO do imóvel situado na Avenida do Cursino, Loteamento Jardim Imperador, Saúde
– 21º Subdistrito, matriculado sob o nº 228.287, deste Serviço Registral, os quais se encontram depositados neste Serviço Registral, nos termos do que dispõe
o artº 18 da Lei 6.766/79, passando referido imóvel, após o desmembramento a ser constituído de 4 (QUATRO) NOVOS LOTES, designados “LOTE 1” com
7.365,93m2, “LOTE 2” com 9.030,79m2, “LOTE 3” com 5.227,03m2, “LOTE 4” com 4.219,62m2; ÁREA VERDE 1 + ÁREA VERDE 2 com 3.517,69m2; e
ÁREA INSTITUCIONAL com 3.517,85m2, tudo em conformidade com o ALVARÁ DE DESMEMBRAMENTO nº 2021/05414-00, publicado em 14 de setembro
de 2021, pela Prefeitura desta Capital, e Plantas 01/20 a 20/10 e croqui de Localização abaixo. Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar
prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados da publicação, RECLAMAR contra o DESMEMBRAMENTO, por escrito perante o Décimo Quarto
Oficial de Registro de Imóveis, situado na Rua Jundiaí, nº 50, 7º Andar, Jardim Paulista, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, e sem
impugnação por parte de terceiros, uma vez satisfeitas todas as exigências legais, será feito o registro na forma do parágrafo 1º do artº 19, da mencionada
Lei. São Paulo, 25 de novembro de 2021.

25 + 26 + 27 + 29 / 11 / 2021

REF.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

Ilmos. Srs. Associados da

“ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS LOTEAM RESID JARDIM VITÓRIA”

REF.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores: Na qualidade de Administradores da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM VITÓRIA, sito à Estr. dos Pereiras S/n – Cótia, e por solicitação da Senhora Presidente vimos CONVOCÁ-LOS a participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na Rua Paulino Vaz, Estr. dos Pereiras, Nº 5726, Cotia - SP, 06727-003 (EM
Benedita Pedrosa De Albuquerque), em 04 de dezembro de 2021, às 16h. (dezesseis horas) – em primeira chamada. Não
havendo quorum legal, a presente Assembleia Geral será instalada no mesmo dia e local, às 16:30h. (dezesseis horas e trinta
minutos) – em segunda e última chamada, com qualquer número de presentes para deliberar sobre os itens da ORDEM DO DIA:
1°) APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA MANAGER SISTEMAS E SERVIÇOS; 2°) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA/ CONTÁBIL ATUAL, BEM COMO PANORAMA GERAL SOBRE AS AÇÕES JUDICIAIS EM
ANDAMENTO. 3°) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO E MELHORIAS
DA ASSOCIAÇÃO. O condômino impossibilitado de comparecer poderá se fazer representar por procurador munido do instrumento
de procuração específica. As unidades que não estiverem quites com as suas obrigações condominiais como especificado no Novo
Código Civil estarão impedidos de promulgarem os vossos votos para qualquer das questões a serem discutidas. Devido ao período
de pandemia, pedimos a todos que levem a sua própria caneta para assinatura da lista e que respeitem o distanciamento
social. Disponibilizaremos álcool em gel a todos os presentes e o USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO É OBRIGATÓRIO.
Finalmente, informamos que o não comparecimento à Assembleia em apreço implicará na anuência das deliberações dos presentes,
as quais se tornarão obrigatórias de cumprimento de todos. Contando desde já com sua presença. Atenciosamente,

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA
DE FRANÇA/SP. Processo: nº 0005104-57.2020.8.26.0006. Executada: GISELLE PONCIANO DE SOUZA. Terreno e benfeitorias
(Casa), com a área total construída de 55,00 m², situado na Rua Bom Jesus do Monte, nº 722, bairro Jardim Marilia, São Paulo/SP.
Contribuinte nº 147.125.0071.8. Descrição completa na Matrícula nº 136.952 do 16º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça:
R$ 272.138,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 136.069,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 15h40min, e termina em 26/01/2022 às 15h40min; 2ª Praça começa em
26/01/2022 às 15h41min, e termina em 15/02/2022 às 15h40min. Fica a requerida GISELLE PONCIANO DE SOUZA, seu
cônjuge, se casada for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a
intimação pessoal.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0005799-18.2010.8.26.0602. Executado: JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO. Terreno e benfeitorias (Casa),
com a área total construída de 113,06 m², situado na Rua Comendador Vicente do Amaral, 176, Sorocaba/SP. Contribuinte:
33.23.81.0962.01.000. Descrição completa na Matrícula nº 15.627 do 2º CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$
258.734,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 155.240,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS
- 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 15h30min, e termina em 24/01/2022 às 15h30min; 2ª Praça começa em 24/01/2022
às 15h31min, e termina em 15/02/2022 às 15h30min. Fica o executado JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO, seu cônjuge,
se casado for, bem como o ESPÓLIO DE BENEDITA OLIVEIRA NASCIMENTO, na pessoa de seus herdeiros e/ou inventariantes
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como
da Penhora realizada em 02/05/2016.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0012818-35.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata. Requerente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Requerido:
Sairam Comercial Ltda - Me e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012818-
35.2020.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).
Celso Alves de Rezende, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LETÍCIA ESTEFANE PERERIA DOS SANTOS, CPF
406.910.948-02, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por
parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, alegando em síntese: que houve encerramento irregular da pessoa
jurídica devedora da qual é sócia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de novembro de 2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP.
Processo: nº 0022598-82.2009.8.26.0405. Executada: PHARO FARMÁCIAS ASSOCIADAS DA REGIÃO OESTE DA GRANDE SÃO
PAULO (atual denominação de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E OFICIAIS DE FARMÁCIA EM OSASCO). Restaurante/Salão
de festas (composto de 05 conjuntos sanitários, copa/cozinha, despensa e 01 churrasqueira com cobertura), com a área total de
453,03 m², situado na Praça Antônio Menk, nº 38, Osasco/SP - Contribuinte nº 23224.14.24.0048.01.031.02. Descrição completa
na Matrícula nº 43.456 do 1ª CRI de Osasco/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.778.645,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$
1.389.322,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às
15h00min, e termina em 02/02/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 15h01min, e termina em 23/02/
2022 às 15h00min.  Fica a executada PHARO FARMÁCIAS ASSOCIADAS DA REGIÃO OESTE DA GRANDE SÃO PAULO (atual
denominação de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E OFICIAIS DE FARMÁCIA EM OSASCO), na pessoa de seu representante
legal, bem como a credora PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/05/2012.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005263-52.2013.8.26.0127. A Dra. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA MINI MERCADO ME, CNPJ 10.434.172/0001-27, que
BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia
de R$ 14.407,59 (junho de 2013), referente a cédula de crédito bancário operação nº 0328000007330860168.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação e penhora por edital, para que em 3 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Carapicuiba 12 de novembro de 2021.          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP. Processo: nº 1032985-90.2015.8.26.0224. Executada: DAYANNA DE CARVALHO BARROSO. DIREITOS DO FIDUCIANTE
que recaem sobre 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20S 1.6A PREMIUM, ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA:
FOF-1278; COR: PRATA, RENAVAM: 00992016088; CHASSI: 9BHBH41DBEP190616; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA,
situada na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 43.200,00 - Lance mínimo no 2º
leilão: R$ 21.600,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/01/
2022 às 14h50min, e termina em 26/01/2022 às 14h50min; 2º Leilão começa em 26/01/2022 às 14h51min, e termina em
15/02/2022 às 14h50min. Fica a executada DAYANNA DE CARVALHO BARROSO, bem como o credor ESTADO DE SÃO PAULO
(SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/03/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1018073-32.2019.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Prestação
de Serviços. Requerente: Fundação Cásper Líbero. Requerido: Aisha Rubia Munhoz Rimbano EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1018073-32.2019.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AISHA RUBIA MUNHOZ RIMBANO,
Brasileira, RG 33.258.940-7, CPF 358.598.978-04, com endereço à Rua da Prata, 245, Jardim dos Camargos, CEP 06410-000,
Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação Cásper Líbero, alegando em
síntese: A autora e a ré celebraram contrato de prestação de serviços educacionais. No contrato mencionado, a ré obrigou-se a pagar
pela contraprestação dos serviços no ano de 2015, a anuidade de R$ 19.614,00, dividido em 12 parcelas mensais e iguais e
sucessivas, no valor de R$ 1.634,50 cada. Embora a ré tenha usufruído dos serviços , não efetuou os pagamentos das mensalidades
referente aos meses de setembro a dezembro de 2015. Requer a citação da requerida para que efetue o pagamento do débito
de R$ 11.244,64, com aplicação de juros de mora e correção monetária . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Barueri, aos 25 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016434-79.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE SINHORINI LODI, Brasileira, CPF/MF nº 442.246.848-02, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco do Brasil S/A, para recebimento de R$ 147.142,30 (novem-
bro/2016), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 029.712.118, firmado em 20/07/
2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1018768-89.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Itaú Unibanco S.A. Executado: Art Shop Eletrônicos Comércio Locação
e Manuteção Ltda Epp e outro. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1018768-89.2016.8.26.0100. O Dr.
Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Art Shop Eletrônicos
Comércio Locação e Manutenção Ltda EPP, nome fantasia Art Shop Games (CNPJ. 11.065.552/0001-02) e Rony
Weslley Marques da Cruz (CPF. 387.772.628-32), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 298.345,73 (setembro de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida
- Devedor Solidário Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex n° 0676-884492662546. Estando os executados em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.

Processo 1099633-31.2018.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Multisetorial Viainvest - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099633-
31.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIKHAIL ODISSEFS SDOUKOS,portador do CPF/MF
006.134.729-93 , que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundo de Inves-
timento Em Direitos Creditórios Multisetorial Viainvest. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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“Sobre inventar fake news, aprendi com você vendo seus 
lançamentos”, publicou a jovem de 14 anos de idade

Ator e Laura Neiva tiveram segundo filho no dia 17 de novembro
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Melody rebate alfinetadas de Anitta: “No 
fundo, sei que você também é minha fã”

Mãe de Chay Suede 
conhece o novo neto, José

Elaine Mickely e a 
filha, Luma, fazem 
ensaio juntas no mar 
e impressionam por 
semelhança

Eliane Mickely, de 41 
anos, e a filha, Luma 
Cesar, de 21, de sua 
união com o apresen-
tador Cesar Filho, fize-
ram um ensaio juntas 
na praia. As fotos foram 
compartilhadas pela 
estudante em seu perfil 
no Instagram, e as 
imagens ressaltaram a 
semelhança entre elas.

“Nós duas, sempre”, se 
derreteu Luma. De bi-
quíni e maiôs em cores 
parecidas, em tons de 

verde e azul, Elaine e 
a filha aparecem sor-
ridentes nos cliques, 
feitos em um deque de 
madeira e em meio a 
pedras no mar.

Além de Luma, Elaine e 
Cesar são pais ainda de 
Luigi, de 17 anos, que 
esta semana foi apro-
vado em terceiro lugar 
no vestibular de Admi-
nistração de Empresas 
de uma faculdade de 
São Paulo, onde a fa-
mília vive.

Jovem de 21 anos é mais velha 
de atriz e apresentador Cesar 
Filho; casal tem ainda

Melody publicou um texto 
nesta quarta-feira (24) para re-
bater os comentários irônicos 
de Anitta, feitos pela cantora 
em uma entrevista. A jovem 
de 14 anos de idade disse que 
funkeira segue sendo uma 
inspiração.

“[Melody] já falou que não 
quer ser empresariada por 
mim, porque é maior que eu 
e tudo bem. Não sou rainha 
do universo, outras pessoas 
podem fazer dela a rainha do 
Brasil. Ela tem muito talento, é 

bonita...”, disse Anitta durante 
a entrevista ao Podcats.
“Se ela se esforçar para cantar 
bem, profissionalmente, sem 
ser piada, acho que ela vai 
bem. Mas Melody tem que 
ter estratégia certa. Ficar 
inventando fake news, essas 
maluquices, não vai ser levada 
a séria. Na minha opinião. 
Mas quem sou eu? Ela é muito 
maior que eu”, ironizou a 
funkeira.
Nas redes sociais, Melody 
rebateu os comentários de 
Anitta. “Eu nunca falei que 

sou maior que você. Falei 
que serei maior que você um 
dia. Sobre você me agenciar, 
sempre falei que adoraria, mas 
se fosse agora, porque daqui a 
4 anos, não sei, mas creio que 
meu nome já será maior que o 
seu. Sobre inventar fake news, 
aprendi com você vendo seus 
lançamentos. Agradeço pela 
parte dos elogios e respeito sua 
opinião no resto até na parte 
que me esnoba. Não ligo, pois 
no fundo sei que você também 
é minha fã assim como eu sou 
sua, te amo”, finalizou.

Herica Godoy, mãe de Chay 
Suede, publicou a primeira 
foto com o neto, José, na 
tarde desta quinta-feira 
(24). O pequeno, do relacio-
namento do ator com Laura 
Neiva, nasceu no dia 17 de 
novembro.

O casal também tem Maria, 
que completa 2 anos de 
idade em dezembro. Os dois 
estão juntos há cerca de 
sete anos. Após a chegada 
do caçula, Chay se declarou 
publicamente à mulher.

“Laura, você é um uni-
verso em profundidade 
e possibilidades. O amor 
que Deus tem por mim, o 
infinito amor que eu sei 
existe no coração dele, esse 
amor que me cobre todas 

as noites antes de dor-
mir desde que eu era uma 
criança, se materializa em 
você. Te ver sendo você é 
a aula que eu faço questão 
de não perder. Obrigado 

pelo privilégio de poder te 
acompanhar, ainda que às 
vezes aprendiz de tudo que 
você já sabe de cor. Te amo 
loucamente”, escreveu ele 
pelo Instagram.
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3/elf — gem — toe. 4/coat — team. 6/geleia. 9/quilópode. 10/santa maria.

ARIES - 21/03 a 20/04
O céu está tenso nesta quinta e vai ser preciso um pouco mais de jogo de cintura, inclusive no 
trabalho. Redobre a atenção com os gastos depois do almoço e não saia por aí como um pinscher 
raivoso, comprando tudo o que vê, meu cristalzinho. Se não controlar seus impulsos, prevejo aqui 
uma chuva de boletos atrapalhando sua vida em pouco tempo, tá? Se precisar, esconda a carteira 
e vá dar uma volta pra ocupar a mente, sem deixar os cuidados de lado, é claro. Tá em busca de um 
amor? Você pode ter facilidade pra envolver seu alvo ou conquistar novos contatinhos, mas pegue 
leve no ciúme. Mostre seu lado romântico para encantar o mozão e não fique marcando em cima.

TOURO - 21/04 a 20/05
Vai ser preciso dedicação redobrada em casa e no trabalho. Se você bater o pé e exigir tudo do seu 
jeito, Touro, vai dar ruim. Para driblar problemas e chegar a um acordo, o único caminho é ser mais 
flexível com o pessoal de casa, tá? Faça um esforço para mostrar que também pode ser maleável 
em alguns momentos, caso contrário, tudo vai acabar em discussão nesta quinta. Talvez tenha que 
organizar seu tempo direitinho e até comprar algo para a casa, mas não deixe suas ambições de 
lado por causa disso. Que tal um Sino dos Ventos? Além de bonito, ele proporciona uma sensação 
de bem estar e paz interior. A vida amorosa segue tensa e, se ainda não esqueceu um ex, há risco 
de bater a bad, mas lembre-se que águas passadas não movem moinhos, meu docinho de caju! Se 
está em um relacionamento e quer salvar o final da noite, a dica é se jogar no sofá e curtir um filme 
agarradinho/a com o mozão.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Você costuma arrasar em tudo que envolve comunicação, Gêmeos, mas há sinal de tensão hoje. 
Pode faltar diplomacia, pintar fofoca, revelação de um segredo ou gente intrometida — com tudo 
isso, nem um santo seria capaz de manter o bom humor. O jeito é encontrar uma maneira de 
administrar esse caos todo e restringir o máximo possível o estrago. E com tudo isso, nem preciso 
dizer que é melhor manter distância das redes sociais, né? A paquera pode até surpreender, 
mas talvez tenha que lidar com rival que vai tentar queimar sua imagem e falar mal de você. Tem 
compromisso? Fique bem longe de assuntos delicados e faça o que puder pra manter um astral 
leve e descontraído com o mozão. Para se proteger de energias negativas, leve sempre um Patuá 
de Proteção para aonde for.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Logo cedo, prepare-se para ralar dobrado. Infelizmente, a grana não vai cair de presente no seu 
colo, tá? Também é melhor redobrar a atenção com perda ou prejuízo envolvendo um negócio, 
herança, impostos ou assinatura de contrato. Se precisar fazer ajustes e diminuir os gastos pra não 
estourar o orçamento, paciência, vá pro sacrifício. Com os amigos, aprenda a dizer “não” quando 
necessário e saia correndo se alguém pedir um empréstimo em nome dos velhos tempos, valeu? 
Nem a vida amorosa escapa dessas vibes pesadas e o seu ciúme pode causar problemas no 
romance. Você precisa manter a possessividade sob controle se quiser se dar bem com o mozão 
ou fisgar um crush novo.

LEÃO - 22/07 a 22/08
No trabalho e na vida pessoal, será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia 
com as pessoas ao redor. Além da dificuldade para lidar com alguém mais velho, conservador ou 
que tem um cargo mais alto que o seu, você também pode receber críticas. Aprenda a lidar com 
essas cobranças sem perder o bom humor, continue focando no que importa e seu esforço será 
recompensado no final das contas. Uma pena que é mais fácil falar do que fazer, né? A companhia 
de uma de nossas Pedras e Cristais para o dia a dia pode levantar seu astral, então veja e escolha 
a sua! Confiança e alto-astral serão o segredo para arrasar na paquera, mas diminua as expecta-
tivas e aprenda a lidar com as falhas dos outros. Melhor ceder em alguns pontos também na vida 
amorosa.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma certa tensão pode se refletir no contato 
com os amigos. Melhor ficar longe das redes sociais pela manhã só pra ter certeza de que não vai 
embarcar em uma treta sem pensar nas consequências, ok? Com a Lua de mudança para o seu 
inferno astral, pode ser preciso um pouco de cuidado pra lidar com assuntos do dia a dia, inclusive 
aquelas tarefas mais chatas. Reserve um tempo para meditar e se conectar com as suas energias 
usando nossas Pedras dos Sete Chakras. Aproveite para relaxar e não se cobre tanto, mesmo que 
isso acabe tirando o brilho da conquista no momento. Se for o caso, remarque um encontro ou 
conversa para outro momento. Pode ser necessário um pouco de tato para lidar com o mozão, 
mas você vai se sair bem..

LIBRA - 23/09 a 22/10
Esta quinta reserva algumas dificuldades em seus relacionamentos. No serviço, redobre a atenção 
para não se distrair com qualquer coisinha, e se você anda procurando um emprego ou se precisa 
de apoio para encarar qualquer dificuldade, melhor não esperar uma ajuda dos amigos hoje. Aliás, 
com o céu em pé de guerra hoje, pode sobrar pra você e há sinal de briga com um amigo próximo, 
inclusive alguém que conhece há tempos. Para se proteger dessas bagacinhas e outras futuras, 
ande com um Patuá de Proteção, que afasta as energias negativas. Já encontrou sua cara-meta-
de? Nesse caso, deixe as diferenças de lado e aposte em tudo o que vocês dois têm em comum. 
A paquera anda complicada e será preciso jogo de cintura para driblar alguns problemas pelo 
caminho.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Você vai buscar o reconhecimento que merece nesta quinta, mas nem tudo será um mar de rosas, 
meu bem. Para evitar problemas, a dica é maneirar nas críticas e não alimentar expectativas altas 
demais, tá? A Lua se desentende com outros astros, sinalizando que o excesso de ambição pode 
atrapalhar o espírito de equipe no trabalho. Corra atrás do que deseja, mas sem exagero e sem 
pisar nas outras pessoas. Para ter sorte e boas vibes para realizar o que deseja, a Selenita Branca 
de nossas Pedras e Cristais para o dia a dia pode ajudar. Com o mozão, há sinal de atritos, mas não 
é o momento de ficar fazendo cobranças ou apontando erros. Os astros também bagunçam seus 
planos na conquista, meu cristalzinho, por isso, não fique exigindo perfeição do crush, ok?

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Não é hora de investir nas tarefas que precisam de colaboração de terceiros, porque talvez as pes-
soas não estejam disponíveis para você. Adie o que for possível para um momento mais favorável, 
tá? Ainda, será complicado manter os pés no chão e não perder o foco. Para se manter determina-
do e realizar suas tarefas, experimente o Banho de Atitude. Além da dificuldade para se concentrar 
nas tarefas de rotina, também pode faltar disciplina para praticar exercícios e cuidar da saúde. 
Melhor ter cautela com os exageros — e isso vale para todas as áreas, inclusive na alimentação. Se 
já tem um crush em vista, aposte no bom humor e não deixe a distância se tornar um problema. 
Apesar das instabilidades desta quinta, nada será capaz de abalar os laços entre você e o mozão.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
É um bom momento para encerrar um ciclo e cuidar de tudo o que estava pendente, ainda que 
possa pintar um ou outro problema pelo caminho. Talvez seja necessário fazer ajustes no trabalho 
se não estiver mais feliz com o que faz ou se está sonhando com uma grana melhor. Só uma dica: 
se sonha em pedir demissão, redobre o cuidado com as finanças, faça as contas direitinho e não 
tome uma decisão no calor do momento, tá? Há risco de se precipitar e isso pode pesar no seu 
bolso mais tarde. O seu jeito sensual faz toda a diferença na conquista, mas o ciúme pode atrapa-
lhar! É preciso ter um pouco mais de cuidado com o mozão pra evitar uma briga. Para melhorar a 
harmonia entre vocês, experimente os Sais de Banho Terapêutico Amor de nossa loja.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Parcerias, sociedade e trabalho em equipe vão precisar de uma dose extra de cautela da sua parte 
nesta quinta, meu cristalzinho. Será mais fácil terminar as tarefas que podem ser feitas junto com 
os colegas se você souber ceder em algumas coisas para manter a harmonia, e ainda que seja 
complicado atuar em equipe, melhor apostar na paciência para fazer as pazes quando for neces-
sário. O ciúme pode causar atritos no romance, embora os relacionamentos em geral também 
passem por problemas. Aproveite para movimentar seus contatinhos, mas não fale nada sobre 
relacionamento sério se não quiser espantar um crush especial.

PEIXES - 20/02 a 20/03
No serviço, será preciso redobrar a atenção para não se distrair com conversinhas paralelas 
nem perder algo importante para o andamento das tarefas. Antes de enviar um e-mail, por 
exemplo, veja se anexou tudo o que precisa e releia duas vezes para não ter problema depois. 
Vai ser um desafio manter o foco, por isso, tente se isolar um pouco e mergulhar nas tarefas 
para conquistar o reconhecimento que merece. Mas dê uma atenção à saúde, que também 
pede mais cuidado da sua parte. No meio disso tudo, os assuntos amorosos devem ser 
jogados pra escanteio. Quem já tem compromisso precisa fazer alguns sacrifícios para manter 
a paz no relacionamento, e a paquera pede atenção em relação a alguém comprometido. Para 
sugestões sobre o que fazer, consulte o Tarot do Amor.
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